
                                         
 
 
 Porządek obrad Sesji w dniu 19  czerwca    2013 roku 
 
1. Sprawy regulaminowe 

    a/otwarcie obrad 

    b/stwierdzenie prawomocności obrad 

    c/przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji 

2.Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej  

3.Interpelacje radnych  

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów  za 2012 r., ocena wykonania 

    budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 

   a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z   wykonania budżetu Gminy Popielów,  

        sprawozdania finansowego  i  informacji o stanie mienia za 2012 rok 

   b) odczytanie uchwały Nr 134/2013  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

        opinii o sprawozdaniu Gminy Popielów z wykonania budżetu Gminy Popielów za  2012 r.,  

   c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy  Popielów za 

        2012 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Gminy Popielów, 

  d)  odczytanie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku 

        Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  

  e)  dyskusja, 

  f)   podjęcie uchwały Nr XXVII/192 /2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

        sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów  za 2012r., 

   g) podjęcie uchwały Nr XXVII/193/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z 

        tytułu wykonania  budżetu Gminy Popielów za 2012r. 

 5. Podjęcie uchwał: 

     Nr XXVII/194/2013 - w sprawie  przyjęcia „Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony 

                                           Środowiska  za lata 2011 – 2012” 

     Nr XXVII/195/2013 - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów 

                                           na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019  

     Nr XXVII/196/2013  - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Popielowie z  

                                           dnia 28 listopada   2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za  

                                           gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

     Nr XXVII/197/2013 - w sprawie zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  bilansu  Gminy  

                                          Popielów. 

     Nr XXVII/198/2013 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

     Nr XXVII/199/2013 - w sprawie zbycia nieruchomości  niezabudowanych 

     Nr XXVII/200/2013 - w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy Popielów do Rejestru gmin, na 

                                          obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości  

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje  

7.Zapytania i wolne wnioski  



 

  

 

 


